OBEC PETROVICE
Volební období 2014 – 2018
Zhodnocení
Úvod
Končí další volební období zastupitelstva obce, které pracovalo v období let 2014 - 2018. S každým
koncem nastává čas hodnocení a bilancování. A tak stejně jako v předchozích dvou volebních
obdobích se i toto období snažíme objektivně zhodnotit v písemné podobě a zhodnocení zveřejnit
k seznámení široké veřejnosti.
Toto zhodnocení bude součástí zápisu do kroniky obce.
Složení a činnost zastupitelstva
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Petrovice se uskutečnilo dne 6. listopadu 2014. V tomto
volebním období pracovalo zastupitelstvo obce ve složení: Ing. Zdeněk Jeřábek – starosta, Mgr. Petr
Padrnos – místostarosta, Jiří Března, Antonín Krejčí, Ing. Jan Kuthan, Jan Jahoda, Richard Toufar,
Jitka Kučerová DiS., Petra Vyskočilová.
Zastupitelstvo obce pro volebního období 2014 – 2018 bylo ve většině složeno z členů, kteří svůj
mandát vykonávali již po několikáté, tři z členů byli zvoleni poprvé. Zastupitelstvo obce tak bylo
obměněno z jedné jeho třetiny.
Starosta i místostarosta obce byli do svých funkcí statutárních zástupců obce zvoleni potřetí.
Uskutečnilo se celkem 27 zasedání zastupitelstva obce. Na každém byly řešeny finanční, majetkové i
organizační záležitosti obce. Přestože všechna zasedání jsou řádně zveřejňována, konala se téměř bez
účasti občanů. Výjimku tvořila zastupitelstva, kdy byla projednávána záležitost přeložky silnic na
území naší obce. K této problematice se konala i dvě veřejná projednání přeložky v kulturním domě.
Věříme, že občané se seznamují s činností zastupitelstva a s řešenou problematikou obce alespoň
prostřednictvím zápisů a přijatých usnesení zveřejňovaných na internetových stránkách obce, které
byly v začátku letošního roku zmodernizovány, avšak všechny dříve zveřejněné informace jsou
občanům nadále přístupné a lze na nich využít i systém vyhledávání.
Hospodaření, výstavba, majetek
V ročních zápisech do kroniky obce je každoročně uváděn stav hospodaření, nákladovost jednotlivých
stavebních akcí i pořízení významnějšího majetku.
Pro shrnutí je v následující tabulce uveden přehled nejvýznamnějších akcí realizovaných
v jednotlivých letech.

Akce
2015
Výměna svítidel veřejného osvětlení
Oprava balkonu hasičské zbrojnice - izolace
2016
Oprava balkonu hasičské zbrojnice- dlažba
Výměna stropu kulturního domu

Celkové
náklady

Náklady
obce

Dotace
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0
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693213

34025
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2017
Oprava části místní kom. Petrovice - Hvězdoňovice
Oprava části místních kom. v obci, tvořící přístupy
k několika nemovitostem
Nákup příkopové sekačky
2018
Oprava části místní komunikace v obci vč. chodníku

2804253

1804253
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0
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Každoročně byla prováděna oprava povrchů místních komunikací v obci po zimním období.
Uvedené finanční prostředky byly přijaty z různých dotačních titulů Kraje Vysočina i státního
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
Jednotlivé zakázky byly pro větší transparentnost a cenové zvýhodnění realizovány na základě
cenových poptávek u více dodavatelů, přestože vzhledem k jejich finančnímu rozsahu toto není
vyžadováno zákonem.
I naše obec se potýká s problematikou realizace malých zakázek a současného přebytku poptávky po
zakázkách. O malé zakázky k realizaci není zájem z časových důvodů a to ani v případě, že je měli
realizovat podnikatelé z naší obce. Jedná se např. o elektronizaci přístupového systému do budovy
obecního úřadu a mateřské školy, úpravu střechy na kulturním domě. Tyto zakázky je nutné realizovat.
Zajištění jejich realizace, popř. dokončení bude pravděpodobně jedním z prvních úkolů nového
zastupitelstva.
Nevyřešeno prozatím zůstalo zajištění zázemí pro techniku údržby obce, resp. nebylo rozhodnuto o
osudu objektu bývalé staré radnice a hasičské zbrojnice č. p. 11, který je ve špatném technickém stavu.
Stávající programové období dotačních titulů Evropské unie na období let 2014 - 2020 není nijak
významně zaměřeno na obnovu „malých“ obcí, proto nebyly podávány žádné žádosti o dotace z fondů
Evropské unie.
Posuzováno bylo mnoho žádostí o finanční příspěvky neziskových organizací a občanských sdružení.
Obec přispěla na činnost některých neziskových charitativních organizací, které sídlí v Třebíči, a
jejichž provoz se týká přímo občanů naší obce a každoročně se ve spolupráci s mateřskou školou
zapojila do Tříkrálové sbírky.
Obec podporovala oba spolky, které v obci sídlí: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice a
Nohejbalový spolek Petrovice.
Došlo ke zhodnocení a navýšení majetku obce. Žádný majetek obce není zatížen zástavním právem.
Obec nepřijala žádný úvěr, půjčku, finanční výpomoc. Nevydala komunální obligace (dluhopisy).
K 31. 08. 2014 bylo na účtech obce celkem 8.664.680,27 Kč.
K 31. 08. 2018 je na účtech obce celkem 16.088.486,20 Kč.
Obec nevlastní žádné podílové listy, neinvestovala svoje finanční prostředky do žádných podílových
fondů investičních společností. Obec nemá zřízen žádný vlastní účelový fond.
Dlouhodobým problémem, s kterým se zastupitelstvo obce potýkalo a hlavně se s ním bude potýkat i
nové zastupitelstvo obce vzešlé z voleb konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, je řešení vlastnických
vztahů k pozemkům, které byly kdysi zastavěny veřejnými stavbami (v našem případě převážně
komunikacemi a jinými dopravními stavbami jako je spojovací chodník do Okříšek) a kde složitá
jednání i administrativní záležitosti znemožňují realizaci potřebných oprav.

Za velký neúspěch považujeme jednání ve věci řešení typu čistírny odpadních vod v obci.
Na základě zkušeností z jiných obcí týkající se následného provozování „klasické“ betonové čistírny
odpadních vod a to jak z hlediska provozních finančních nákladů tak i skutečných hodnot sledovaných
při čištění a posouzení jiných možností, jak zajistit přečištění vypouštěných odpadních vod z veřejné
kanalizace, je zpracována studie k projektové dokumentaci na vybudování čištění těchto vod
soustavou tzv. biologických rybníků. Bohužel to, co lze realizovat v některých jiných obcích na území
jiných krajů České republiky, není možné dle názoru Povodí Moravy s.p., realizovat u nás v obci.
Řešení tohoto problému a hledání dalších alternativ, jak účelně i ekonomicky nakládat s vodami
odpadními i srážkovými, bude na dalším zastupitelstvu obce. Obec spoří finanční prostředky
především k zajištění řešení nakládání s odpadními vodami a i přes zvyšování ceny za odvádění
odpadních vod veřejnou kanalizací v obci, je stále provoz veřejné kanalizace v obci z velké části
hrazen z rozpočtu obce a to zejména povinnou tvorbou finanční rezervy dle Plánu financování obnovy
kanalizace. Platba za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné je stanovováno ve
výši, která respektuje finanční možnosti obyvatel.
V rámci nízkého finančního zatížení občanů obec nestanovila žádný místní koeficient ke zvýšení daně
z nemovitostí a snaží se udržet místní poplatky na nízké úrovni (např. poplatek ze psů), popř. vůbec
nestanovila vyhláškou jejich vybírání (např. poplatek ze vstupného, za užívání veřejného prostranství).
Kulturní a společenský život
V rámci kulturního a společenského života obec pokračovala ve spolupráci s místní mateřskou školou
a spolky v obci. Každoročně byly pořádány nebo spolupořádány tradiční akce, kterými je slavnostní
zahájení času adventu, pořádání dětského karnevalu, akce k ukončení školního roku a zahájení
prázdnin, posezení u dechové hudby.
Obec podpořila Sbor dobrovolných hasičů Petrovice při žádosti o zhotovení historického praporu u
příležitosti výročí 80 let založení sboru. Prapor byl vysvěcen dne 3. 9. 2016, při veřejných oslavách.
V roce 2015 obec vydala knihu mapující historii jednotlivých nemovitostí v obci, která byla do
jednotlivých domácností v obci darována.
Oba tyto počiny byly spolufinancovány Krajem Vysočina, kdy obec splnila podmínky dotačních titulů.
Nezapomínáme na historické události, které jsou spjaty s touto obcí, a vzpomínkovými akty je ctíme.
U příležitosti Dne vítězství je pokládána kytice u památníku padlých ve II. světové válce a u
příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu je některými z členů zastupitelstva obce
pokládána kytice k památníku padlých v I. světové válce.
S přáním úspěchů a klidu obci a všem jejím občanům je v květnu sloužena u kapličky mše svatá.
Vzhled obce, veřejná zeleň, životní prostředí
Zaměstnanec k provádění údržby obce byl přijat do pracovního poměru v květnu 2014. Od tohoto
období se znatelně zlepšila péče a vzhled veřejné zeleně.
Rozloha obce je však velká, údržba je prováděna také v okolí všech místních komunikací a
cyklostezek na katastrálním území obce.
Proto děkujeme všem občanům, kteří udržují čistotu a zeleň na veřejných prostranstvích a v okolí
svého domu a za pomoc Zemědělskému družstvu Okříšky, které umožnilo uskladnění posypových
materiálů na zimní údržbu ve svém areálu.
Každoročně se obec zapojila do akce „Čistá Vysočina”, kdy byly posbírány odpadky v okolí
komunikací na území obce Petrovice.
Nepochopitelné a za bezohledné je nutné považovat chování některých majitelů psů, kteří opakovaně
porušují obecně závaznou vyhlášku obce o volném pohybu psů a neuvědomují si (a přes upozorňování

si stále nechtějí uvědomit), že jejich volné pobíhání, volné vodění za doprovodu a především
neuklízením psích exkrementů ohrožují bezpečnost a zdraví nás všech.
Každoročně obec přispívá na likvidaci komunálního odpadu. Mezi jeho složku patří velkoobjemový a
jiný odpad, který je odevzdáván na sběrných dvorech a jehož ukládání a následnou likvidaci hradí
obec, tak jako manipulaci s některými komoditami vytříděného odpadu.
V rámci tzv. jarního úklidu je každoročně prováděn odvoz odpadů z domácnosti na sběrný dvůr
pracovníkem údržby obce.
V obci bylo vytvořeno více míst s kontejnery na tříděný odpad, umístěny kontejnery na kov a
kontejner na textil a více kontejnerů na papír.
Třídění odpadu v domácnosti není jen věcí každého z nás. Tuto povinnost nám ukládá obecně závazná
vyhláška obce včetně dodatku č. 1, která je vydána na základě zákonných předpisů, ale dle výsledků
vytříděného odpadu a dle obsahu vyvážených popelnic víme, že ne všichni občané naší obce mají
k této záležitosti aktivní přístup a myslí na budoucnost. Některými je třídění stále považováno za
zbytečnost a pravděpodobně vítězí jejich lenost. Bezohlednost a pohodlí některých občanů se však
projevuje i v dalších nepochopitelných činnostech některých našich občanů – volné odhazování
odpadků, vytváření skládek a parkování v zeleni jen z důvodu své pohodlnosti je dalším nešvarem
projevujícím se v obci. Zvyšující se počet automobilů v domácnostech a jejich parkování na veřejných
prostranstvích bude muset dříve či později řešit zastupitelstvo obce.
Uplynulé volební období trápila přírodu na našem území nadměrná sucha. Ta se projevila i na lesích
na území naší obce, kdy všechny smrková porosty jsou naprosto zničeny kůrovcovou kalamitou.
Přestože se nám v zimním a jarním období podařilo vytěžit a z lesů odvést všechny napadené stromy a
pravidelnou prohlídkou nebyl především v lese pod sportovním areálem zjištěn žádný napadený strom,
v posledním svém rojení v srpnu 2018 napadl kůrovec všechny smrky lesa pod sportovním areálem.
To se vzhledem ke stavu okolních napadených lesů na sousedním katastrálním území Nové Vsi u
silnice III/35114 bohužel dalo očekávat. Je smutné procházet lesem, kde slyšíte neustálé chroupání ze
stromů. Každý smrk je nespočetněkrát navrtaný a pod ním hromádka jemných pilin. Nás všechny čeká
v příštím roce pohled na suché stromy nebo vytěžené holiny a členy zastupitelstva obce rozhodování
– kdy, co, kdo a jak. (Kdy sázet, jaké druhy, kdo všechno vysází a jakým způsobem o mladé stromky
nadále pečovat).
V závěru roku 2014 byla vypracována studie revitalizace dřevin v intravilánu obce jako podkladový
materiál pro rozhodování zastupitelstva v řešení záležitosti postupné obnovy zeleně v obci.
Závěr
Toto volební období se neneslo tolik ve viditelné práci, kdy se rekonstruoval a rozšiřoval stávající
majetek, tak jak tomu bylo v předchozích dvou volebních obdobích.
Volební období bylo o boji (a někdy hodně nerovném) s dalšími úřady v záležitostech čistírny
odpadních vod, přeložek silnic na našem území, posuzování různých záměrů staveb ať pro veřejnost
nebo pro soukromé účely (cyklostezka, truhlářská dílna, rozvoj lokality pro bydlení).
Bylo také o řešení problematiky zachování prodejny v obci a kvalitě jejího zásobování a financování
včetně složité diskuse nad dalším vlastnictvím této stavby.
Za uplynulé volební období rovněž narostly požadavky na administrativní práci obecního úřadu.
Zástupci a pracovníci obecního úřadu věnovali mnoho času studiu stále se měnících zákonů, jejich
nejednoznačným a často i rozporuplným výkladům. Rozsah administrativních úkonů, které musí obec
vykonávat, je pro mnoho běžných občanů skryt a mnozí tyto na čas náročné úkony ani nepostřehnou,
pro úspěšnou činnost obce je však tato administrativní práce nezbytná.
Zastupitelstvo pro volební období 2018 - 2022, které bude složeno z občany demokraticky zvolených
kandidátů, bude svým složením zase jiné než to stávající, neboť někteří ze stávajících členů již dále
nekandidují, někteří možná neobdrží dostatečný počet hlasů potřebných ke zvolení, ale již z výše

uvedeného vyplývá, že úkolů v nadcházejícím volebním období, které bude nutné řešit je mnoho a to
zdaleka nejsou v tomto dokumentu uvedeny všechny.
Zveřejněny nejsou ani požadavky od občanů, které jsou mnohdy i vzájemně rozdílné a tak rozhodně
nelze a nikdy nebude možné vyhovět všem, ale každé správné zastupitelstvo obce jistě přivítá aktivní a
smysluplnou pomoc a spolupráci spoluobčanů.
V Petrovicích 14. září 2018
Zpracovala: Helena Moudrá, kronikářka obce
Projednáno a schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20. září 2018.

Ing. Zdeněk Jeřábek
starosta

Mgr. Petr Padrnos
místostarosta

